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Nový zástupce společnosti
Energie Steiermark
v dozorčí rade JIHLAVSKÝCH KOTELEN, s.r.o.
sám aktivně hrál fotbal? „Něco jako chuligáni se ve Španělsku téměř nevyskytuje. Zato na stadion přichází celé rodiny
a ve vlažném večerním slunci si uvolněně vychutnávají hru.“
Španělsko se mu zalíbilo natolik, že tam
nakonec žil několik let: prvně ve Valencii, potom ale také v Madridu a Barceloně. Dodnes ho sympatie k této zemi
neopustila.

vv

Nový člen dozorčí rady JIKO

Od března 2021 mají Jihlavské kotelny nového člena
dozorčí rady ze strany Energie Steiermark: Jeho jméno
je Mag. Philipp Irschik. Ve firmě Energie Steiermark je
zodpovědný za dceřiné společnosti a vede důležité oddělení pro strategii a Business Development.
vv

Predstavení Philippa Irschika

Kdo je Philipp Irschik?
Philipp se narodil 1. října 1981 ve Vídni. Poté co na
střední křesťanské škole ve Strebersdorfu složil maturitní zkoušku, začal studovat mezinárodní obchod na
Vysoké škole ekonomické ve Vídni. „Od začátku jsem
si byl jist, že chci do zahraničí,“ a tak odešel do severní Anglie, na univerzitu v Lancasteru. „Jistě jsou
hezčí místa na světě, Lancaster je staré průmyslové
město, ale tamní univerzita je považována za jednu
z nejlepších v zemi,“ vzpomíná dnes na dobu svých studií ve Spojeném království.
Příští zastávka: Valencie, Španělsko. Od této doby se
z něj stal i fotbalový fanoušek. Ale zatímco většina lidí
je nadšena Realem nebo Barcelonou, Philippovo srdce
patří FC Valencie. „Tento klub byl tenkrát velmi úspěšný a nadšení ve městě mě uchvátilo.“ Co dalšího ještě
nadchlo mladého rakouského studenta, který dlouho

Do jeho rodné země ho to zpět přitáhlo i pracovně. Zpočátku jako obchodního
konzultanta velké mezinárodní společnosti a poté začal vystudovaný ekonom
pracovat pro rakouský regulační úřad.
Tady se celkově seznámil s energetickým
hospodářstvím a rozvinul svou náklonnost k tomuto odvětví. Tak také došlo k tomu, že když se mu na konci
roku 2016 naskytla příležitost, přešel do strategické
oblasti společnosti Energie Steiermark, kde je teď zodpovědný za strategii koncernu a Business Development.
Jaké to pro něj je, jako vídeňského rodáka, žít v Grazu? „Město je méně anonymní, útulnější. V supermarketu se mnou prodavačka vede opravdové rozhovory
a neříká jenom „Máte zákaznickou kartu?“ a „Kolik
mám zaplatit.“ „Člověk je tady velmi rychle v přírodě.“
V ní hledá především sportovní vyžití po náročné práci
(lyžování, cyklistika, pěší turistika).

Co plánuje jako manažer dceřiných
společností a člen dozorčí rady
JIKO?
„V současnosti máme mix dobrých technických zařízení, férové, srovnatelně příznivé ceny tepla a hospodárnosti. To je velmi dobrý základ. Přesto ale musíme
stále zvažovat: Kde můžeme růst? Kam musíme investovat? Co se ještě můžeme naučit? Musíme být soustavně efektivnější, modernější a lepší.

Co je kromě toho pro něj velmi důležité:
„Jako Energie Steiermark máme v Jihlavě už mnoho
let výjimečně dobrou a na vzájemném respektu založenou spolupráci s městem, zato jsme velmi vděční
a chceme to i nadále zachovat.“
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Dokončené projekty z roku 2020
Napojení na CZT
Nebytový dům U Dubu „I“
Na podzim roku 2020 byla realizována přípojka tepla a během zimy
2021 dokončena instalace předávací stanice zajišťující dodávku tepla
a teplé vody v nově postaveném nebytovém objektu v lokalitě U Dubu
v Jihlavě. Dům s označením „I“ bude
sloužit pouze k administrativním
a skladovacím účelům a je teplovodem napojený na centrální kotelnu lokality U Dubu na adrese

Dr. Procházky 14.
Předávací stanice má tepelný výkon 42 kW
pro
vytápění
a 80 kW pro
ohřev teplé vody
a je kompletně napojena na
centrální dispečink v kotelně U Hřbitova 21.

Bytový dům
U Cihelny 9

Na jaře roku
2021 byla dokončena
instalace
předávací stanice
v novém bytovém
domě U Cihelny
9. Předávací stanice slouží pro
vytápění i ohřev
teplé vody pro
celkem 20 bytů

Domovní kotelny
Bytový dům Jihlavské Benátky
V Jihlavě v areálu bývalé továrny Alfatex pod Brněnským mostem
byl postaven nový bytový dům s 53

byty. Protože
není v blízkosti nově postaveného domu
síť centrálního zásobování
teplem,
byla
v tomto objektu realizována výstavba nové plynové kotelny s napojením na centrální dispečink.
V kotelně je umístěna moderní
kondenzační technologie pro vytápění i ohřev teplé vody, která byla
spuštěna na jaře letošního roku.

tohoto domu a je dimenzována
i pro napojení nových osmi bytů
plánovaného vedlejšího bytového
objektu U Cihelny 11. Tepelný výkon
stanice pro oba objekty činí 120 kW
pro ohřev teplé vody a 96 kW pro
vytápění. Objekt je napojen z centrálního zásobování teplem (CZT)
kotelny Slavíčkova 48 a informace
o provozu jsou předávány na centrální dispečink.
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Modernizace 2020
Modernizace MaR – I. etapa
V průběhu loňského roku byla zahájena první etapa rozsáhlé, ale nutné modernizace zařízení na regulaci a řízení kotelen a předávacích
stanic včetně přenosu dat na centrální dispečink souhrnně nazývaného „Systém měření a regulace“,
zkráceně MaR. Zastaralé systémy,
u nichž se vyskytovaly problémy
se zajištěním náhradních dílů, byly
nahrazeny moderními regulačními
a řídicími systémy, využívajícími

nejmodernější technologie. První
etapa zahrnovala výměnu systémů
MaR na třiceti předávacích stanicích napojených na systém CZT kotelny U Hřbitova 21. V letošním roce
bude probíhat pokračování výměny
systémů MaR včetně pořízení nového dispečerského systému. Tímto
bude zajištěna větší bezpečnost
a spolehlivost dodávek tepla a teplé
vody pro naše zákazníky.

Noví zákazníci 2021
Získávání nových zákazníků patří i nadále mezi naše hlavní priority. Cílem pro rok 2021
je realizace nových projektů, které zvětší odběratelské portfolio o nové zákazníky.

Napojení objektu na CZT
Bytový dům Polní 6, 6a
Po ukončení současné topné sezóny 2020/2021 začnou práce na
připojení bytového domu Polní 6, 6a
v Jihlavě. V objektu bude nahrazena
stávající dosluhující plynová kotelna
novou moderní předávací stanicí.

Stanice bude sloužit
pro vytápění a ohřev
teplé vody a bude napojena na rozvody centrálního tepla kotelny
Nad Plovárnou.

Lokalita U Dubu
V letních měsících dojde k položení
teplovodu pro napojení posledního
objektu v lokalitě „U Dubu“ s označením „H“. Tento bytový dům bude
zásobován teplem a teplou vodou
z předávací stanice sloužící pro ohřev
vody i vytápění, napojené na systém
CZT kotelny Dr. Jiřího Procházky 14.
Předávací stanice bude realizována
po dokončení hrubé stavby domu
v roce 2022.
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Mateřská škola Riegrova 21, Jihlava
Poté co statutární město Jihlava
vyhlásilo naši společnost vítězem
výběrového řízení, bude od podzimu roku 2021 zajišťována dodávka tepla a teplé vody pro objekt
MŠ Riegrova 21 systémem CZT.
V současné době je tento objekt
zásobován vlastní plynovou domovní kotelnou, která už ale dosluhuje a je na pokraji životnosti.

V objektu MŠ bude nově
osazena předávací stanice
tepla, která bude napojena
na rozvody CZT kotelny Slavíčkova. Tímto bude pokračovat úspěšné rozšiřování
systému centrálního zásobování tepla lokality Slavíčkova - Kollárova - U Cihelny
- Riegrova.

Domovní kotelna
MŠ Na Podhoře Polná
V rámci pokračující dobré spolupráce s městem
Polná budeme nově zajišťovat dodávku tepla
a teplé vody pro MŠ Na Podhoře 201 v Polné. Stávající dosluhující plynová technologie bude nahrazena novou kondenzační technologií pro vytápění
i ohřev teplé vody. Kotelna bude instalována během letních měsíců letošního roku.

Udržovaná topná soustava zajistí
nejekonomičtejší provoz
Pro péči o topný systém je nejvhodnější využít
letních měsíců. Mnoho lidí však začne tyto záležitosti řešit až ve chvíli, kdy je potřeba poprvé
zatopit. Z tohoto důvodu se nevyplatí kontrolu
topení příliš odkládat, aby vás na začátku topné
sezóny nečekalo nemilé překvapení.
Letní odstávka topné soustavy nabízí ideální příležitost pro údržbu, opravy a výměny
topných těles a rozvodů. Včasná a pravidelná kontrola otopné soustavy (radiátorů, kotlů
a nastavení termostatů) většinou zabrání nepříjemnostem. Doporučujeme 1x za měsíc
otevřít a zavřít termostatickou hlavici.

Všechny tyto zásahy je třeba, aby
naši zákazníci s předstihem hlásili
na dispečink Jihlavských kotelen.

PROVOZNÍ
DISPEČINK
Po−Pá 6:00−14:00

567 304 093
603 105 674
Od 14:30
(+ So + Ne + svátky)

567 300 807
603 105 685
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Cesta ke snížení výroby
skleníkových plynu plným
využitím kotelny na biomasu
Informuje vedoucí technického oddělení Miroslav Janíček
Kotel na biomasu v kotelně U Hřbitova 21 v Jihlavě byl při projektování v roce 2010 navržen na velikost
odběru sídliště platnou v tu dobu
– 3 MW. Od té doby však došlo k výrazné revitalizaci bytových domů
v této lokalitě a kotel na biomasu
přestal být kapacitně využíván tak,
jak bylo plánováno. To byl také jeden z důvodů, proč došlo v roce
2019 k propojení dvou systémů centrálního zásobování teplem (dále
jen CZT) - kotelny U Hřbitova 21
a kotelny U Pivovaru 14. Na tento
propoj byly v roce 2020 připojeny
objekty ZŠ a dvou objektů MŠ na
ulici Seifertova. Tímto výrazným
rozšířením systému CZT kotelny U Hřbitova 21 došlo k významnému zvýšení ročního

využití kotle na biomasu. Produkce
tepla byla navýšena o cca 40 %. Tím
došlo k úspoře spotřeby zemního
plynu, což ve svém důsledku znamená roční úsporu přibližně 777 t CO2.
Propojení dvou systémů CZT,
zrušení blokové kotelny v sídlišti
U Pivovaru, zrušení 3 domovních
plynových kotelen ve školských

zařízeních na ulici Seifertova
a přesunutí jejich výroby tepla
na okraj města do ekologičtější
kotelny na biomasu jednoznačně
přispělo ke snížení produkce emisí skleníkových plynů a ke zlepšení ovzduší v centru Jihlavy.
Ke snížení produkce emisí CO2 a ke
zlepšení kvality ovzduší z globální-
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ho pohledu ČR přispělo i navýšení
instalovaného výkonu zařízení pro
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (kogenerační jednotka) v kotelně U Hřbitova 21. Teplo, které je
průvodním jevem výroby elektrické energie v tomto zařízení, slouží
k ohřevu teplé vody v letních měsících a k pokrytí špiček spotřeby
tepla v topné sezóně. Jednotka
vyrobila v roce 2020 1,5 mil. kWh
elektrické energie, která tím pádem nemusela být vyrobena v klasických uhelných elektrárnách s nízkou účinností.

Vyúčtování tepla za rok 2020
Rok se opět s rokem sešel a nastal
čas, abychom se ohlédli za vyúčtováním tepla za rok 2020. Možná se
vám zdá, že se loňský rok, pokud
jde o počasí, přiblížil normálnímu
stavu, na který jsme byli před pár
lety zvyklí. Nezaznamenali jsme extrémní výkyvy. Nebylo parné léto.
Naopak zima byla chladnější a delší (což ovlivňuje i právě probíhající
topnou sezónu). Užili jsme si i sníh.
A možná to tak opravdu je. Nicméně z pohledu náročnosti na vytápění
se rok 2020 v průměru nijak výrazně
nelišil od roku předchozího. Ukazatel denostupňů, kterým je možno
toto sledovat, byl pouze nepatrně
nižší (2 %). Dobrou zprávou pro naše
zákazníky bezesporu bylo, že nižší
byla i výsledná cena tepla za kalendářní rok 2020, a to v průměru
o 60 Kč/GJ oproti roku 2019. Drtivé většině odběratelů, kteří mají
nastaveny zálohy podle našeho doporučení, proto přineslo vyúčtování přeplatek. V průměru se jedná
o 1 500Kč/rok.
Nižší prodejní ceny tepla bylo dosaženo díky meziročnímu poklesu cen většiny vstupních surovin

a úspěšné snaze o efektivní hospodaření společnosti. Na cenu tepla
mají vliv dva druhy nákladů – variabilní a fixní. Charakteristickým rysem variabilních nákladů je, že se
jejich výše mění s množstvím produkce. Naproti tomu fixní náklady
ekonomie definuje jako náklady,
které nejsou na objemu produkce
přímo závislé. Z krátkodobého pohledu zůstávají konstantní, v delším
časovém horizontu se mění skokem
při naplnění kapacit (překročení určité meze produkce). Z dlouhodobého pohledu se proto i fixní náklady
stávají náklady variabilními. Mezi
klasické variabilní náklady v naší
společnosti patří především plyn,
elektřina a biomasa. Cenu těchto
vstupů není v našich silách příliš
ovlivnit, jelikož je dána trhem případně zákonnou regulací. I přesto
se snažíme minimalizovat náklady,
při zachování kvality, tím, že každoročně pořádáme výběrové řízení na
dodavatele všech tří základních surovin. Pro rok 2020 se nám podařilo,
i s ohledem na vývoj na trhu, vysoutěžit meziročně o 10 % nižší ceny
u plynu i biomasy. Pouze u elektric-

ké energie došlo k 8% navýšení. Příkladem
fixních nákladů
jsou např. odpisy, opravy, revize, mzdové náklady údržbářů,
dispečerů a ostatních režijních
pracovníků. Tyto náklady pravidelně měsíčně sledujeme, porovnáváme s předem stanovenou hodnotou a vyhodnocujeme dodržování
plánu.
Na podzim loňského roku vydal
Energetický regulační úřad (ERÚ)
nové cenové rozhodnutí. K výraznější změně v oblasti teplárenství
došlo po zhruba 5 letech. Podle tohoto cenového rozhodnutí se bude
sice zpracovávat až vyúčtování právě probíhající topné sezóny, nicméně odběratelů se již dotklo v tom
smyslu, že podle něj byly kalkulovány zálohy pro rok 2021. Uvidíme,
jaké změny nás letos ještě čekají a
co nám rok přinese. Přeji Vám pokud možno jen dobré věci.
Ing. Eliška Balounová
Vedoucí ekonomického oddělení
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Hledáme nové kolegy či kolegyne
JIHLAVA
nabízí příležitost dlouhodobé brigády pro technicky zaměřené ženy/muže na centrální dispečink v kotelně

U Hřbitova 21 v Jihlavě.

Jedná se o nepravidelnou brigádu dle potřeby společnosti (záskok za
nemoci a dovolené).
Nepravidelná směnnost – směny: ranní a odpolední (květen – září), denní
a noční (září – květen).
Vhodné zejména pro aktivní důchodce
nebo studenty od 18 let.
Požadujeme technicky zaměřenou osobnost se základní znalostí práce s PC a ochotou pracovat ve směnách.
Nabízíme mzdu 140 Kč/hod.
V případě zájmu pošlete strukturovaný životopis na e-mail: sekretariat@kotelny.ji.cz

TŘEŠŤ
nabízí příležitost dlouhodobé brigády
pro technicky zaměřené ženy/muže

na obsluhu centrální kotelny
Barvířská 10 v Třešti.
Jedná se o denní obsluhu kotelny (1 hodina)
a občasné řešení nestandardních stavů.
Pracovní poměr na zkrácený pracovní úvazek.

Výhodou je časová dostupnost v dopoledních i odpoledních hodinách a bydliště v blízkosti kotelny.
Vhodné zejména pro aktivní důchodce.
Požadujeme technicky zaměřenou osobnost se základní znalostí práce s PC a dobrým
zdravotním stavem.
V případě zájmu pošlete strukturovaný životopis na adresu e-mail: sekretariat@kotelny.ji.cz

JIHLAVSKÉ KOTELNY,
Havlíčkova 111, 586 01Jihlava
tel.: +420 567 563 641
IČ: 607 308 20
e-mail: sekretariat@kotelny.ji.cz
www.jihlavskekotelny.cz

V případě problémů volejte:
DISPEČINK v prac. době
Tel. +420 567 304 093
Mobil +420 603 105 674
DISPEČINK mimo prac. dobu
Tel. +420 567 300 807
Mobil +420 603 105 685
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